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  مؤسسه دیباچه 

هـای فرهنگـی، اجتمـاعی و  دانشگاه امروزی در اثـر چـرخش

ــن  ــی شــده، و ای ــاوری در عصــر حاضــر دســتخوش تغییرات فن

در مطالعـات آمـوزش  ای تغییرات موجـب ظهـور مفـاهیم تـازه

است. در ایـن بسـتر جهـانی، در عالی، علم و فناوری گردیده 

های اخیر مطالعات فرهنگـی و اجتمـاعی آمـوزش عـالی،  سال

تنهـا مـورد توجـه واقـع شـده بلکـه در نظـام  علم و فنـاوری نـه

نگری آموزش عالی اهمیت محوری پیدا کرده  شناخت و آینده

روی آموزش عـالی و انتظـارات از  های پیش است. فهم چالش

وضـعیت  درونی و بیرونـی نظـام علـم، های لفهؤ آن با تکیه بر م

نگری تعامالت میان دانشگاه و محیط پیرامون بـه  فعلی و آینده

نمایـد و از ایـن  مدد مطالعات فرهنگی و اجتماعی ممکـن مـی

هـای  بخـش میـان کـارویژه تـوان راهبردهـای تعـادل طریق مـی
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اسـاس  راینکار ارائه داد. ب دانشگاه با نیازهای اجتماعی و بازار

مطالعات آموزش عالی و علم برای شناخت وضـعیت موجـود، 

ثرتر ؤ ارزیابی تعامالت آن با جامعه و فرهنگ و ایفـای نقـش مـ

گیــری از  آمــوزش عــالی در ترســیم آینــده کشــور نیازمنــد بهره

ظرفیت علوم اجتماعی و علوم انسانی و کاربسـت راهبردهـای 

ت. بــرای گیری اســ گــذاری و تصــمیم آن در عرصــه سیاســت

مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی  مؤسسهدستیابی به این اهداف، 

ــاوری ــات و فن ــوم، تحقیق ــا هــدف  ١٣٨٢از ســال  وزارت عل ب

های فرهنگــی و اجتمــاعی آمــوزش عــالی و  پــژوهش در زمینــه

توسعه علمی، ایفای نقش نهاد واسط میان دانشگاه و جامعـه و 

علوم، تحقیقات و عنوان نهاد مولد اندیشه و اتاق فکر وزارت  به

سیس شده و در پـی انجـام أهای مورد اشاره ت فناوری در حوزه

 ها و مطالعاتی در محورهای زیر است: پژوهش

پــژوهش در زمینــه مطالعــات فرهنگــی و اجتمــاعی آمــوزش . ۱

گذاری  . مطالعـه در حـوزه سیاسـت۲عالی، توسعه علمی و فناوری 

هـای تفکـر در  ن. توسـعه کانو ۳فرهنگی و اجتماعی آموزش عـالی 

حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عـالی و توسـعه علمـی 

ها و شناخت نیازهای جدیـد آمـوزش عـالی  نگری دانشگاه . آینده۴

ــــه ــــاعی و فرهنگــــی  در زمین ـناخت و بســــط ۵های اجتم . شـــ

 های گسترش آن. ای و روش رشته میان  مطالعات

 اجتمـاعیفرهنگـی و  مطالعـات مؤسسهبا توجه به اهداف فوق، 

لیف و ترجمـه أ، اقـدام بـه تـ های پژوهشـی ها و فعالیت در کنار برنامه
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های فوق برای توسعه و رشد این حوزه مطالعـاتی  آثار علمی در زمینه

گذاری  مین منـابع فکـری و علمـی الزم بـرای سیاسـتأو همچنین ت

فرهنگــی و اجتمــاعی در آمــوزش عــالی نمــوده اســت. امیــدواریم 

، بـه بهتـرین شـکل در مؤسسـهده توسـط ایـن های منتشـر شـ کتاب

منــدان مطالعــات  دســترس اســتادان، مــدیران، کارشناســان، و عالقــه

فرهنگی و اجتماعی آمـوزش عـالی قـرار گیـرد و در ارتقـای کیفـی 

های آموزش عـالی و علـم در جامعـه ایـران بـه سـهم خـود  کارویژه

 نقشی فعال داشته باشد.

  

 





 

  ١معمولی نخبگاِن  توسعه یعنی پرورِش 

  شناسی نخبگی در ایرانآسیب

  ٢محسن رنانی

  مقدمه

تقویت شـد کـه در ایران این انگاره  ،های پس از انقالب در سال

  سریع از سرمایه بردارِی  برای بهره
ِ

کشـور، بایـد  ۀبالقو  های انسانی

سرعت بـه  و آنان را به ،گذاری کنیم سرمایهخود بر روی نخبگان 

 
ِ

فکـری برسـانیم. بایـد تمـام شـرایط را  توانمنـدِی  باالترین سطح

 فراهم کنیم تـا نخبگـان مـا تمامـ
ً
انـرژی شـده و بتواننـد نیـروی  ا

 

بـا عنـوان  ،۱۳۹۵شـهریور  ۳۱که در  ،سخنان دکتر رنانی است . نوشتار زیر متن ویراسته و آراستۀ١

  در جمع اعضای بنیاد نخبگان اصفهان ایراد شده است. ،»شناسی نخبگی در ایران آسیب«

  .ت علمی دانشگاه اصفهانئ. عضو هی٢
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ــد  نخبگــانی کــه مــی ؛تحــول در آن حــوزه شــوند ۀمحرکــ توانن

ی وقت و ذهن خود را برای تقویت فکری و ها سرعت ظرفیت به

 
ِ

  افزایش
ِ

  دانش
ِ

کار گیرند. گمـان بـر ایـن بـود کـه  خود به علمی

گـذاری کنـیم،  مـان سـرمایه نخبگـان روی اگر در یک دوره بـر

بـاره بـا انبـوهی از  یـکبـه چنـدان دور،  ای نـه در آینـدهگاه،  آن

هـای  هـا و حـوزه کـه در رشـته ،رو خواهیم شد جوانان نخبه روبه

 های فناورانه و تولیـدِی  و توانایی ،شوند آموخته می مختلف دانش

سـطح رقابـت بـا کشـورهای پیشـرفته  بـهما را به تـراز جهـانی و 

 مـا در عوض،  ،اما در عمل چنین نشد و .رسانند می
ِ

 شـاهد مـوج

  ۀفزایند
ِ

بـرای همـۀ مـا  ،ایم. اکنـون نخبگان از کشور بوده خروج

مهـاجرت از کشـور هـا  نخبـهاین پرسش مطـرح اسـت کـه چـرا 

ماننـد تحـولی ایجـاد  کننـد؟ و چـرا آنـان کـه در کشـور مـی می

هـا یـا  نخبه کنند؟ در این میان، چه کسی مقصر است؟ خودِ  نمی

 این پرسش مطرح است که با وجودِ  ،ما ۀنظام آموزشی؟ برای هم

و تـالش بـرای جـذب و  ،گـذاری، نهادسـازی همـه سـرمایه این

 ،از این سـرمایۀ ملـیکه ایم  ارتقای نخبگان، چرا ما هنوز نتوانسته

 و در نظـام علمـی و فنـاورِی  ،ای مطلـوب اسـتفاده کنـیم گونه به

  ای دست پیدا کنیم؟ به جایگاه مناسب و شایسته ،دنیا

 شــما انتظــار داریــد کــه مــن اینجــا و در مــورد ایــن 
ً
طبیعتــا

اگـر  ،ه و متفـاوتی مطـرح کـنم؛ یعنـیپـرد موضوع، سخنان بی

ام. اگـر  خـود عمـل نکـرده چنین نکنم، به تعهـد روشـنفکرِی 

هــای روشــنفکری را ایــن بــدانیم کــه در هــر  یکــی از ویژگــی
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شـکنی  آن حوزه، خـط ای که هست، در قلمرو سرحدِی  حوزه

دســتکم در هــر ـ  مــن تــالش دارم کنــد، بنــابراین، خــودِ  مــی

هـای  برداشـت ـ گـویم ن مـیاندیشـم و سـخ ای کـه مـی حوزه

بهتـری ایجـاد شـود و  هـای متعارف را تخریب کنم تا برداشت

 ،آور است که جامعـۀ مـا بسیار تأسف تری پیدا کند. سامان تازه

از  ،تر اسـت ینئکه متوسط هوش آن از متوسط هوش جهانی پا

باور دارد که یـک جامعـۀ نخبـه اسـت و همیشـه در  ،یک سو

از سـوی  ،و ،بالـد خـود مـی گفتارهای عمومی بـه هوشـمندِی 

همۀ ابزارهـا را تجهیـز کـرده اسـت تـا نخبگـان خـود را  ،دیگر

از  ،که جامعـۀ مـا ،تخریب کند. این یک تناقض رفتاری است

رفتـــه در دوران پـــس از  هـــم هـــای پـــیش و شـــاید روی دهــه

واقع، این رفتار ما را به یاد  ر آن بوده است. درمشروطیت، دچا

  اندازد که: این شعر می

  آفرین؟ کش یا پخمه نخبه ۀجامع

توانـد  مـا نمـی ۀشود کـه چـرا جامعـ اکنون این پرسش مطرح می

اقتصـادی و رفـاه هـای ملـی و ارزش  های خود را به سرمایه نخبه

کنـد؟  هـا را تخریـب مـی آن ،در بسیاری از موارد ،تبدیل کند، و

ترین پاسخ همانی باشـد کـه آقـای دکتـر رضـاقلی در  شاید ساده

کـش  جامعۀ مـا نخبـه«اند:  گفته کشی شناسی نخبه جامعهکتاب 

 دانم، مگر آنکـه گفتـه بنده این پاسخ را کافی نمی ،ولی .»است

  در جهل مرکب ابدالدهر بماند    آن کس که نداند و نداند که نداند
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کـش  هـا نخبـه ایـن اسـت کـه حکومـت پیام آن کتـاب که شود

بر حکومـت، در جامعـۀ  نظر من این است که عالوه ،هستند. اما

کـش  و نهادهـای مـدنی نیـز نخبـه ،خانواده، نظـام آموزشـی ،ما

  ها و سیاست هستند. اگر مجموعۀ برنامه
ِ

ایـن چهـار  های اجرایـی

  کـه نهاد را در نظر بگیریم، شاید بتوان گفت
ِ

 مهـِم  یـک ویژگـی

ای از یکـی از  نوشـته ،تـازگی اسـت. بـه »کشـی نخبـه«ما جامعۀ 

جامعـۀ «خواندم که مضمون آن این بود که  متخصصان تغذیه می

در  ،نویسـنده». ها اسـت ها به پخمه نخبه کردِن  ما در حال تبدیل

 
ِ

نشان داده است که الگوی تغذیـۀ جامعـۀ  ،خود حوزۀ تخصصی

  گونه ما به
ِ
نخبۀ طبیعی را به منـابع پخمـه تبـدیل  ای است که منابع

  ،یعنی ؛کند می
ِ

خـود نیـز محصـوالت  ما حتی در الگوی زیستی

نخبــۀ طبیعــی را بــه محصــوالت پخمــه تبــدیل کــرده و مصــرف 

  می
ِ

کننده موادی هستند کـه هـیچ ارزش  پخمه کنیم. مواد غذایی

 
ِ

  ویژه غذایی
ِ

پـرکن  و فقط معـده ،ما ندارند ای برای زیست طبیعی

بـرنج یکـی از  کـه گویـد برای مثال، ایشان مـی .افزا هستندو قند

 سـه نـوع پوسـِت  ،نخست ،که ما ،محصوالت نخبۀ طبیعی است

گیریم و بـه بـرنج  می ،ها است که پر از انواع ویتامین ،روی آن را

ــفید تبــدیل مــی مانــدۀ مــواد مغــذی و  ،ســپس ،و ،کنــیم س

نهایــت،  در ،و ،بــریم هــای آن را بــا شســتن از بــین مــی ویتــامین

طور کامل به قنـد  که به ،پزیم عنوان برنج می مقداری نشاسته را به

  شود. و چربی تبدیل می
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  چه کسی نخبه است؟

 ،ست؟ یعنـییاجازه دهید با این پرسش شروع کنیم که نخبه ک

شـناختی بـه مفهـوم نخبـه و  ابتدا از جنبۀ معناشناختی و هسـتی

تعریـف نخبـه سپس بـه مسـائل دیگـر بپـردازیم. رابینسـون در 

 ؛توان انتزاع کـرد راحتی می ها را به بعضی از پدیده که گوید می

 هنگامی می ،یعنی
ً
ای را تعریف کرد که بتوان  توان پدیده اصوال

توانیم نقطه و  بنابراین، ما می .از آن یک مفهوم انتزاعی ساخت

زیـرا  ؛توانیم فیل را تعریف کنـیم خط را تعریف کنیم، اما نمی

ای  ز فیل یک مفهـوم انتزاعـی سـاخت. فیـل پدیـدهتوان ا نمی

 .شناسـیم هـایش را مـی است که تصویر آن را داریـم و ویژگـی

توانیم آن را تعریف کنیم،  رو، نمی ازاین ،و ،فیل مفهومی ندارد

  عاریـت بلکه تنها قادر به توصیف آن هستیم. بـا بـه
ِ

ایـن  گـرفتن

تـوانیم  نمـیتوان اسـتدالل کـرد کـه مـا  مفهوم از رابینسون، می

. نـیمآن را توصیف ک یمتوان نخبه را تعریف کنیم، بلکه تنها می

این مشـکل شـده اسـت کـه  وجودآمدِن  همین مسئله موجب به

 .اسـت هر گروهی، بسته به نیاز خـود، نخبـه را تعریـف کـرده

کـه قصـد دارنـد از  عنوان مثـال، نهادهـای دولتـی، هنگـامی به

امتیازهـایی قائـل شـوند،  هـا نخبگان پشتیبانی کننـد و بـرای آن

بـرای مثـال، اگـر فـردی  .دهند هایی را مالک قرار می شاخص

اش از یـک  این تعداد مقالـه داشـته باشـد، یـا معـدل تحصـیلی

آید. ایـن نهادهـا مفهـومی  حدی باالتر باشد، نخبه به شمار می

دهنــد، بلکــه ایــن پدیــده را بــا  بــرای تعریــف نخبــه ارائــه نمــی
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نند تا بتوانند دست به انتخاب بزنند. ک هایی محدود می شاخص

هـای زیـادی شـده اسـت. آیـا  آسـیب بروزِ  این موضوع موجِب 

تواند مقاله بنویسد، فردی که معـدل خـوبی دارد،  فردی که می

 نخبه است؟ یا فردی که اختراع می
ً
  کند، واقعا

این در حالی اسـت کـه نهادهـای مـدنی عملکـرد بـدتری 

فـردی را کـه توانسـته اسـت در اند. نهادهای مـدنی هـر  داشته

  جامعه عالمت
ِ

متفـاوتی از خـود بـروز دهـد و در  هـای نمـادین

عنـوان یـک  ) بهغیره و ،حوزۀ خود (هنر، علم، ورزش، ادبیات

افـراد را بـا  ،یعنـی ؛داننـد الگوی نمادین مطرح شود، نخبه مـی

و این امر شـرایط را  ،کنند ای تفکیک می معیارهای بسیار ساده

بـریم کـه بیشـتر  کند. اگر بررسـی کنـیم، پـی مـی یتر م بغرنج

 (IQ)کیو  به بهرۀ هوشی یا آی ،ها و معیارهای نخبگی شاخص

کـس کـه  هر که کنند ها بیان می د. این شاخصنشو  مربوط می

از بهـرۀ  ،نـوعی، نسـبت بـه دیگـران هـا را دارد، بـه این ویژگـی

 
ِ

  باالتر و توانمندی هوشی
ِ

اسـت. ای برخـوردار  ویـژه های ذهنی

بنده بر این نظر نیستم که بهـرۀ هوشـی معیـار نخبگـی نیسـت، 

 .بلکه بخش زیـادی از آن ممکـن اسـت معیـار نخبگـی باشـد

و  ،این امر موجب شده است که هـم دچـار خطـا شـویم ،ولی

 
ِ

هـای  بـاال جفـا کنـیم و توانـایی هم در حق افراد با بهرۀ هوشی

  سوی نابودی سوق دهیم. ها را به آن

شی معیار خـوبی بـرای نخبگـی نیسـت؟ زیـرا چرا بهرۀ هو 

 
ِ

تـوان گفـت کـه  غیرارادی است؛ نمی بهرۀ هوشی یک ویژگی
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مفید است. نیکـی یـا  که توان گفت خوب است یا بد؛ تنها می

بـرای مثـال،  .هـا و رفتارهـای آزادانـه اسـت بدی برای دارایـی

کار بدی کردی که دروغ گفتی، یـا کـار خـوبی که یم ئگو  می

هـای  عمـل را انجـام دادی. رفتارهـا یـا دارایـیکردی که ایـن 

که بتـوان گفـت خـوب  ،گذاری نیستند ارزش غیرارادی، قابل

تـرین عنصـر  عنـوان اصـلی که به ،کیو بنابراین، آی .هستند یا بد

 یـک دارایـی اسـت نـه یـک  نخبگی به آن تکیه می
ً
کنیم، اوال

 غیــرارادی اســت نــه ارادی. کســی نمــیو  ،ســرمایه
ً
توانــد  ثانیــا

کیوی خود را بـاال ببـرد و بـرای ایـن کـار  تصمیم بگیرد که آی

  بنابراین، نیکی یا بدی در مورد آن صادق نیست. .تالش کند

اسـاس  شـود کـه افـراد را بـر جا آغاز مـی انحراف از همین

که باید به  درحالی ؛کنیم بندی می شان رتبه های غیرارادی دارایی

ــک  ــی و ی ــک دارای ــه ی ــدهیم ک ــاز ب ــدی را کســی امتی توانمن

صورت ارادی کسب کرده است. دادن افتخار به کسـی کـه  به

 
ِ

درست مانند  .غیرارادی دارد انحراف زیادی است یک دارایی

این است که بنیـادی را بـرای حمایـت از افـراد بـا چشـم آبـی 

یـک امتیـاز و یـک زیبـایی  داشتنآبی  اندازی کنیم. چشم راه

این افراد این امتیـاز را و ما چنین استدالل کنیم که چون  ،است

ها ایجـاد کنـیم تـا تعـداد  دارند، باید بنیادی برای حمایت از آن

تیزهوشـان یـا بنیـاد  مدارِس  ها زیاد شود. مگر مالِک  آبی چشم

داننـد کـه  هـا را کسـانی مـی نخبگان غیر از این است که نخبه

 
ِ

 ـ  باال دارای بهرۀ هوشی
ِ

هسـتند؟  ـ غیـرارادی یعنی یک دارایی
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مـا بـرای کسـانی امتیـاز و احتـرام قائـل  ،ر حال حاضرد ،پس

  مــی
ِ

کــه بایــد از  درحــالی ؛غیــرارادی دارنــد شــویم کــه دارایــی

 .اند صورت ارادی کسب شده هایی تکریم شود که به توانمندی

حمایت از قدبلندها یـا بنیـاد  بنیادِ  گونه که ایجادِ  بنابراین، همان

 حمایـت از افـرادِ  خطا اسـت، بنیـاد غیره حمایت از موبورها و

کار  ـ کیو باشد اگر معیار نخبگی آیـ  کیوی باال نیز دارای آی

  درستی نخواهد بود.

یکـی از خطاهـای سیاسـتی ایـن بـوده اسـت کـه مـا  ،پس

ایـم کـه بـه  بنـدی کـرده هـایی رتبـه اساس شاخص ها را بر نخبه

این در حالی است که تبـدیل دارایـی  .شود ها مربوط می دارایی

باید به افراد امتیاز  ،در این صورت ،و ،به سرمایه ارزشمند است

بــه لحــاظ  ،هــا را تکــریم کنــیم؛ ماننــد کســی کــه بـدهیم و آن

ــی ــدن خیل ــی، ب ــذابی دارد فیزیک ــرۀ ج ــوب و چه ــن  ،خ و ای

  .کنـد توانمندی را به یـک سـرمایه تبـدیل مـی
ً
مطالعـه و  ،مـثال

  د که درعینکن تمرین می
ِ

خـوبی دارد،  حال کـه فیزیـک بـدنی

سـبب  بازیگر توانمندی نیز باشد، وگرنـه بـازیگری کـه تنهـا بـه

 
ِ

ها بازی کند ارزشی ندارد؛ ارزش آن است  خود در فیلم زیبایی

  ؛که فرد بتواند یک دارایی را به یک سرمایه تبـدیل کنـد
ً
دقیقـا

مـا  مانند نفت برای جامعـۀ مـا. نفـت یـک دارایـی اسـت کـه

ارزش زمانی  .آید و داشتن آن هیچ ارزشی به شمار نمی ،داریم

آفـرین  است که بتوانیم نفت را بـه یـک سـرمایۀ مولـد و ارزش
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جـای مصـرف، بـه صـنایع  بـه ،پول نفـت را ،یعنی ؛تبدیل کنیم

  اندازی کنیم. صنایع مولد راه ،آن وسیلۀ هب ،و ،مولد ببریم

ر«نخبگی یک 
ُ

  است» دید ـ  ف

یـک  ـ کیـو مانند آی ـ هایی که از جنس نخبگی هستند توانایی

ر«
ُ
ر«هستند. » دید ـ ف

ُ
» تهدیـد«و » فرصـت«ترکیـب » دیدـ  ف

 
ِ

 ویژگی
ً
ـ«مـا ایـن اسـت کـه  یها همۀ دارایی است. اصوال

ُ
ـ  رف

ممکن اسـت بـه فرصـت یـا تهدیـد تبـدیل  ،یعنی ؛هستند »دید

را هـای فرصـت و تهدیـد  در زبـان خـود، واژه ،ها شوند. چینی

و ایـن  ،سـتا ندارند، بلکه یک واژه دارند که بـه هـر دو معنـا

و ثـروت،  ،کیو، زیبـایی هایی مانند آی ست. داراییا بسیار زیبا

ـ«ایم،  هدها را ایجاد نکر  که ما آن
ُ
هسـتند. اینکـه مـا  »دیـدـ  رف

کنـد کـه فرصـت  کنیم، تعیین می چگونه با آن دارایی رفتار می

 کیــو و  باشــند یــا تهدیــد. آی
ِ

  داشــتن
ِ

 هوشــی متمــایز از ســطح

 «جامعه نیز یک  متوسِط 
ُ
که ممکن است برای  ،است »دیدـ  رف

و جامعه نیز ممکن است آن را  ،فرد فرصت یا تهدید باشد خودِ 

برای خود به یک فرصت یا به یک تهدید تبدیل کنـد. جامعـه 

بـه  ،هـا ای عمـل کنـد کـه ایـن توانمنـدی گونـه ممکن است به

حـال،  درعـین ،و ،و سـرمایه تبـدیل شـوندهـای علمـی  قابلیت

هـا، بـا وجـود  ای عمل کند که این توانـایی گونه ممکن است به

اسـت، از کشـور خـارج  ها شده ای که صرف آن پول و سرمایه

بنـابراین، رفتـار  .جامعـه را تخلیـه کننـد شوند و ذخیرۀ ژنتیِک 
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نخبگـان را بـه یـک فرصـت یـا تهدیـد که جامعه ممکن است 

  تبدیل کند.

 ؛جامعـه هسـتند» جـزء اخـالل«هـا  یادمان نرود کـه نخبـه

ــا غیرعــادی هســتند.  abnormalخــویش  در طیــف ،یعنــی ی

هایی هستند کـه در وسـط قـرار دارنـد. آنچـه طبیعـی  نرمال آن

 است، دارای توزیع نرمال است. برای مثال، انـدازۀ پـای افـرادِ 

 دِ پـای حـدو  ۀانداز  ،یعنی ؛یک جامعه دارای توزیع نرمال است

 انـدازۀ  .ها از حد طبیعی خارج است درصد از انسان ۵/۵
ً
مثال

هـا  درصـد آن ۲٫۶۷و  ،۴۶درصد از مردان بـاالی  ۲٫۶۷پای 

هـایی خـارج از دامنـۀ  است. پاهایی بـا چنـین انـدازه ۳۷ین ئپا

  دامنۀ نرماِل  ،نرمال هستند. برای زنان نیز
ً
بـین  ،انـدازۀ پـا، مـثال

ــابراین،  .اســت ۴۰و  ۳۴ ــاالی  ۲٫۶۷بن  ۲٫۶۷و  ،۴۰درصــد ب

ــا ــد و وزن انســان و  ۳۴ین ئدرصــد پ ــرای ق ــال هســتند. ب ابنرم

کیو نیز یـک  توان چنین گفت. آی مواردی از این دست نیز می

هـا در بـاالی دامنـۀ  که درصد انـدکی از آدم ،توزیع نرمال دارد

 .ین دامنـۀ نرمـال قـرار دارنـدئو درصد اندکی نیز در پـا ،نرمال

ین یا باالی توزیع نرمال قـرار ئکه در دامنۀ پارا بنابراین، کسانی 

یعنی جـزء اخـالل بـوده و  ؛گویند می abnormal ،گیرند می

 
ِ

  سیستم الزم هستند. طبیعی نیستند، اما برای پویایی
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  عنوان جزء اخالل نخبگان به

اوضـاع را بـه  ،جا کـه هسـتند هر ،عنوان جزء اخالل به ،نخبگان

 ؛ممکـن اسـت منفـی باشـداوضـاع زدن  هـم این بـه .زنند هم می

 ئحدی پا کیوی فرد به آی ،یعنی
ِ

 بقیه را مختـل ین باشد که زندگی

حـدی  کیوی فـرد بـه آی ؛ یعنی،یا ممکن است مثبت باشد ؛کند

زندگی را به هـم زده و بهبـود دهـد.  باال باشد که سازوکار عادِی 

 ،جامعه، غیرعادی هسـتند در مقایسه با عامۀ ،این افراد ،هرحال به

 
ً
های طبیعی، ایـن عناصـر اخـالل هسـتند کـه  در سیستم ،و اتفاقا

در مقایسـه  ـ های زنده به این معنا که سیستم ؛کنند رشد ایجاد می

  برای حفِظ  ـ های غیرزنده با سیستم
ِ

بـه سـه ویژگـی  ،خود پویایی

 ،و ،سـازوکار اصـالح ،جـزء اخـالل، دوم ،نخسـت :نیاز دارنـد

هـر  ،سازوکارهای اصالح و انطبـاق ،زوکار انطباق. البتهسا ،سوم

شـوند.  اطالعـات شـروع مـی بـازخوردِ  با تکیـه بـه سـازوکارِ  ،دو

اطالعــات اســت کــه بــه اصــالح سیســتم در  بــازخوردِ  ســازوکارِ 

راستای اهداف جاری، یـا بـه انطبـاق سیسـتم بـا محـیط بیرونـی 

بمانـد،  چه یک سیسـتم زنـده بخواهـد پویـا شود. چنان منجر می

باید دو سـازوکار اصـالح و انطبـاق و همچنـین جـزء اخـالل را 

ین و باال باید موجـود باشـد و ئاخالل پا ،داشته باشد. هر دو جزء

بـه ایـن معنـا کـه یـک  ؛تنها وجود یکـی از آن دو کـافی نیسـت

درصد افـرادش دزد  ۲٫۵ای است که حدود  جامعۀ عادی جامعه

و عــارف باشــند.  ،، زاهــددرصــد نیــز راهبــه ۲٫۵بــاز، و  و حقــه

توانــد  و نمــی ،ای کــه راهــب و عــارف نــدارد عــادی نیســت جامعــه
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ای کـه دزد و کالهبـردار نـدارد  خوب رشد کند. همچنـین، جامعـه

  ،تواند خوب رشـد کنـد. هـر دو نمی
ِ

اجتمـاعی  بـرای اینکـه پویـایی

بنــابراین، یــک جامعــۀ ســالم هــم دزد و  .ایجــاد کننــد، الزم هســتند

  قاچاقچی دارد
ِ

 و هم زاهد و عارف. هر دو گروه بـه رشـد و پویـایی

گـروه،  یـک از ایـن دو کنند، اما به شـرطی کـه هـر جامعه کمک می

  درصـِد  ۲٫۵حداکثر 
ِ

هـا  جامعـه باشـند. اگـر تعـداد و حجـم آن کـل

  شود. بیشتر شود، جامعه بیمار می

درصد مثبـت و خـوب  ۳گونه است. تورم تا  تورم نیز همین

درصـد شـود بیمـاری اسـت و بایـد  ۵شـتر از اگر بی ،است، اما

که چهل سال است دچار تورم  ،بنابراین، جامعۀ ما .درمان شود

 ،به لحاظ اقتصادی ،درصد) است ۴۰گاهی باالی  دورقمی (و

چهــل ســال اســت کــه بیمــار اســت. بــر ایــن اســاس، هرچنــد 

برخی از عناصر سیستم زنده ضروری است، امـا  بودِن  غیرعادی

 ،شـود زا می اگر اندازۀ این عناصر بیش از حد باال برود، آسیب

ای در  همچنــین، اگــر هــیچ عنصــر غیرعــادی و غیرطبیعــی ،و

نداشـته نباشـد، بـاز هـم بـرای آن سیسـتم  دسیستم زنـده وجـو 

هـا مهـاجران را از طریـق  دانید که آمریکایی زا است. می آسیب

متقاضـیان مهـاجرت را بــا  ،پذیرنـد؛ یعنـی یسـتم التـاری مـیس

کنند. یکی از دالیـل آن ایـن اسـت کـه  کشی انتخاب می قرعه

شـدن اسـت، زیـرا چنـد سـال  غیرنرمـال جامعۀ آمریکا در حاِل 

کننـد.  هـای دنیـا بـه آنجـا مهـاجرت مـی است که بیشتر نخبـه

اشـته کیـوی بـاالیی د ای که سهم بزرگی از جمعیت آن آی جامعه
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کیوی  ای سالم است که آی ای مریض است. جامعه باشند، جامعه

 
ِ

آن متوسط است و تعدادی از افراد آن نیز  عمدۀ جمعیِت  بخش

توانیـد بـا  کنـد کـه مـی بنـابراین، آمریکـا اعـالم مـی .هسـتند نخبه

به این معنا که بـین همـۀ کسـانی  التاری به آنجا مهاجرت کنید؛

  شـی مـیک کننـد، قرعـه نام می که ثبت
ِ

 کنـد تـا از همـۀ سـطوح

بـه  ،های شخصیتی و تیپ ،ها کیو و از همۀ نژادها، جنسیت آی

  ،در نتیجه ،آمریکا مهاجرت کنند تا
ِ

ها نرمـال  آن ذخیرۀ ژنتیکی

 
ِ

  پذیرِش  شود. این یکی از دالیل
ِ

مهـاجران بـه آمریکـا از  دائمی

  این طریق است.

نخبگـان بنابراین، گاهی تمرکز زیـاد و بلندمـدت بـر روی 

سیاست درست  ،اما .اجتماعی ایجاد کند ممکن است بیمارِی 

  جـاکردِن  در راستای جابه ،خود این است که از نخبگاِن 
ِ
 توزیـع

نـه  ،استفاده کنـیم ،عمومی رفاهِ  وضعیِت  جامعه و بهبودِ  نرماِل 

اینکه تمام همت و امکانـات خـود را بـرای مـدیریت نخبگـان 

راد قاچاقچی نیـز بـرای ارتقـای بسیج کنیم. کمااینکه باید از اف

هـا را بـه زنـدان  جامعۀ خود استفاده کنیم. ما اکنون قاچـاقچی

هـا  های بهتری برای اینکه قاچـاقچی که راه فرستیم، درحالی می

وگـاس  به رشد اجتمـاعی کمـک کننـد نیـز وجـود دارد. الس

یـک منطقـۀ  ،یعنـی ؛ساالنه چندصـد میلیـارد دالر درآمـد دارد

کشـوری ماننـد عربسـتان درآمـد ارزی دارد،  شهری چند برابر

تواند گانگسـترها را  هنگامی که فهمید نمی ،زیرا دولت آمریکا

کشـیدن از  و بـه شـرط دسـت ،ها مذاکره کـرد با آن ،مهار کند
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هـا  برداری از قمارخانـه ها امتیاز بهره به آن ،شان کارهای خالف

بـرای  هـا درآمـدهای سرشـاری و این قمارخانه ،را واگذار کرد

هـایی را  واقع، این جامعه توانست نخبه جامعه فراهم کردند. در

 ئکه در دامنۀ پا
ِ

  ین
ِ
اجتمـاعی قـرار دارنـد، بـه  رفتارِ  نرماِل  توزیع

 .عناصـر ســازندۀ اجتمــاعی و مفیــد بــرای جامعــه تبــدیل کنــد

 
ِ

آنــان منفــی اســت نیــز  بنــابراین، کســانی کــه رفتــار اجتمــاعی

اجتمـاعی اسـت کـه از  مدیریِت  نرِ توانند مفید باشند. این ه می

  مثبت کند. بردارِی  سیستم نیز بهره اخالِل  عناصرِ 

  ،نظام اجتماعی
ِ

همیشـه  ،کشور مـا و همچنین نظام مدیریتی

جزء اخالل مشکل داشـته اسـت. بایـد ایـن  پذیرِش  با این مفهوِم 

 
ِ

 ؛سیستم مفید اسـت بپـذیریم نکته را که جزء اخالل برای پویایی

بسته با آن مبـارزه نکنـیم.  آن رسمیت دهیم و چشم باید به ،یعنی

 ئبا جزء اخالل مربـوط بـه دامنـۀ پـا ،از یک سو ،در جامعۀ ما
ِ

 ین

 
ِ
ای  گونـه نرمال مبارزه شده و به جزء اخالل دامنۀ باال نیز به توزیع

به این ترتیب، به دو طرف آسـیب  ،و ،غیرطبیعی توجه شده است

ین آسـیب رسـیده ئدامنۀ پا به جزء اخالل ،یعنی ؛وارد شده است

و تنهـا  ،ها طبیعـی اسـت اند که وجود آن دانسته است، چون نمی

و بـه  ،ها خـوب اسـتفاده شـود باید راهکاری پیدا کنیم که از آن

  است. جزء اخالل دامنۀ باال نیز لطمه زده شده

برای  .ایم این همان مسیری است که ما پس از انقالب رفته

ای، اسـتادان بـزرگ اخـالق و عرفـان  در دوره ،مثال، جامعۀ ما

هــا تخلیــه  داشــت، امــا اکنــون چنــین نیســت و جامعــه را از آن
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 ،اگر در حوزۀ اخـالق، معنویـتکه ایم، زیرا فکر کردیم  کرده

گذاری کنیم، کل جامعه عرفانی و معنوی  و عرفان زیاد سرمایه

اخـالق و  رو، امروزه همان تعداد انـدک بزرگـاِن  ازاین .شود می

 ؛نـداریم ـ گرفتند ای طبیعی شکل می گونه که به ـ ن را نیزعرفا

بودن، باید به عرصۀ معنویت،  که بر اساس قاعدۀ نرمال درحالی

زمـانی کـه بخواهیـد  کـردیم. داری نیز توجه مـی و دین ،اخالق

اش  دار و اخالقـی بـار بیاوریـد، نخسـتین نتیجـه همه را آدم دیـن

  ازدست
ِ

  دارِی  همان دین رفتن
ِ

  موجود در جامعه است. نرمال

  بودنبودن بهتر از نخبهنرمال

یـک آدم  یبـه معنـا ،بـودن از جنبۀ شخصی، نرمال ،طورکلی به

بـودن اسـت.  تر و هـم مفیـدتر از نخبـه معمولی بودن، هم سالم

و اگر فرد نخبه مراقب نباشد،  ،بودن بسیار خطرناک است نخبه

ــه ــی ب ــیب م ــودش آس ــه خ ــرعت ب ــد س ــه و  ،زن ــر جامع و اگ

 ،سـپس ،ها و سرعت به نخبه گذاران نیز دقت نکنند، به سیاست

اگـر جامعـه تمایـل دارد کـه بـه زننـد.  به کل جامعـه آسـیب مـی

هـا نرمـال زنـدگی  نخبگان توجه کند، باید مراقب باشد کـه نخبـه

 توجه جامعۀ سیاست درحالی ؛کنند
ً
گذاران ما به این سو  که دقیقا

ای داشـته  ها زنـدگی غیرعـادی رفته است که کاری بکنند که نخبه

انـدازی  های تیزهوشـان را راه باشند. زمانی که حکومت مدرسه

های خاص  های معمولی به مدرسه ها را از مدرسه کند و نخبه می

 زیستی غیرعادی را بر آن منتقل می
ً
 ؛کند ها تحمیل می کند، دقیقا
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هـای تیزهوشـان  مدرسه که درست این بود که مسئوالِن  درحالی

  قبت میمرا
ِ

افراد از دسـت نـرود و از  کردند که سرمایۀ نخبگی

درسـتی اسـتفاده شـود و بـرای ایـن کـار بایـد مراقبـت  افراد بـه

  می
ِ

ها عادی باشد و هـیچ فشـار ویـژه و  نخبه کردند که زندگی

  شرایط غیرعادی
ِ

هـا  آن ای بر آنان وارد نشود تا سـرمایۀ نخبگـی

  بـرای مثـال، .در یک بستر طبیعی حفـظ شـود
ِ

 سـبک زنـدگی

  ها بیاموزند، مهـارت صحیح را به آن
ِ

 هـای زیسـتی و اجتمـاعی

طـور مـنظم بـه  هـا بـه ها را باال ببرند، کاری کننـد کـه نخبـه آن

استخر بروند، ورزش کنند، الگوی تغذیۀ سالمی داشته باشـند، 

و  ،یک نوع موسیقی را بیاموزند، تفـریح درسـتی داشـته باشـند

 
ِ

 در دامنۀ سنی
ً
و  ،مشخصی با جنس مخـالف آشـنا شـوند حتما

و  ،ارتباط و تعامل طبیعی و سالمی را با جنس مخالف بیاموزند

هایی از این دست، تا نخبگان مـا تـا آخـر عمـر بتواننـد  مراقبت

 
ِ

ــی ــرمایۀ نخبگ ــا از س ــد ت ــدگی کنن ــادی زن ــداکثرِ  ع ــان ح  آن

توانـد از  گونه است که جامعـه مـی برداری انجام شود. این بهره

  دیدِن  آسیب
ِ

افـراد جلـوگیری کـرده و در زمـان الزم از  نخبگی

  برداری کند. درستی بهره آنان به

 برخالف ایـن فراینـد عمـل  مدرسه ،اما
ً
های تیزهوشان دقیقا

 ،انـد های ما گرفته بودن را از نخبه امکان عادی ،یعنی ؛اند کرده

از نظـر بهـرۀ  ،طور طبیعـی که خودشان به ،و نخبگان جامعه را

سـوی نـوعی  غیرنرمال و باالتر از دامنۀ عادی بودند، به ،هوشی

انـد؛ بـه  های زنـدگی سـوق داده زیست غیرطبیعی در بقیۀ جنبه
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  این معنا که آن
ِ

و  ،گـر پیوسته، ویران ها را در یک فضای رقابتی

انـد کـه سـایر نیروهـای  و موجـب شـده ،انـد کشنده قرار داده

 
ِ

در نتیجـه،  ،و ،نیابـد طور طبیعی و عادی تکامل ها به آن زیستی

 یک نخبه، در اوج نخبگی و توانمنـدِی 
ً
از انجـام  ،علمـی مثال

بـرای مثـال،  .زنـدگی نـاتوان باشـد های عادِی  برخی از فعالیت

هنگامی کـه قصـد دارد بـرای تبـدیل ایـدۀ خـود بـه محصـول 

  فروش، با یک سرمایه قابل
ِ

 برقـرارِی  گذار گفتگو کند، توانـایی

انگـارد یـا  ارتباط و اعتماد الزم را ندارد و همـه را فریبکـار مـی

تواند درک کنـد کـه الزم اسـت از بخشـی از منـافع خـود  نمی

اش به یک  بگذرد و دیگران را در کار خود شریک کند تا ایده

مولد تبـدیل شـود. دلیـل ایـن امـر نیـز همـان  فعالیت اقتصادِی 

 
ِ

هـای  او واقعیـت وی بـوده اسـت. غیرعـادِی  زیست اجتماعی

جامعه را درک نکرده و یاد نگرفته است که چگونه در جامعـه 

او زیست طبیعی را مشاهده نکرده است، اخالق  :زندگی کند

 
ِ

ــی ــی طبیع ــازار را نم ــد ب   ،شناس
ِ

ــی ــازوکار طبیع ــاد را  و س اقتص

، ماننـد موضـوع نیز ها در سایر حوزه ،داند. به همین ترتیب نمی

  میبه هزار مشکل بر ،ازدواج
ِ

زنـدگی را  خورد، زیرا سیر طبیعی

  نگذرانــده و از تجربــه
ِ

تعامــل بــا جــنس مخــالف  هــای طبیعــی

از کـه برخوردار نبوده است. در یک کالم، اگر قصد داشـتیم 

کـردیم کـه  هـا کمـک مـی نخبگان حمایت کنیم، بایـد بـه آن

 ،شان با یک زیست طبیعی جلو بـرود. در ایـن صـورت زندگی
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های فکـری و  برداری را از سرمایه ین بهرهبیشتر که توانستیم  می

 
ِ

  ها داشته باشیم. آن ذهنی

  دارایی یا سرمایه؟ :نخبگی

واقع، مهمترین کاری کـه بایـد بـرای نخبگـان خـود انجـام  در

هـا کمــک کنـیم تـا مهمتــرین  دادیـم، ایـن بــود کـه بـه آن مـی

» 
ِ

تبـدیل » سـرمایه«خـود، یعنـی آی کیـو را بـه  مغزِی » دارایی

اموالی اسـت » دارایی«کنند. تفاوت دارایی و سرمایه چیست؟ 

، اما نه سودی برای خودمان دارد و نـه ارزش »فقط داریم«که 

عنـوان مثـال، یـک خانـۀ  بـه .کند ای تولید یا خلق می اقتصادی

سـد، ر  که از والدین به فرزندان به ارث می ،کلنگی و فروریخته

از سـوی  ،و ،بـرداری نیسـت قابـل زیسـتن و بهـره ،از یک سو

دلیل اینکه تعداد وارثان زیاد هستند یا سـند آن مشـکل  دیگر، به

فروش نیست تـا بتـوان بـا پـول آن در محـل دیگـری  دارد، قابل

در ایــن  .گــذاری کــرد و ارزش اقتصــادی تولیــد کــرد ســرمایه

بـریم و  ای می ز آن بهرهنه ا ؛ما تنها این دارایی را داریم ،حالت

  ،نه قابلیت خلق ارزش دارد. اما
ِ

» ثـروت«مـا هنگـامی  دارایـی

کردن  برداری برای خودمان، یعنی استفاده است که قابلیت بهره

ای که بـه ارث رسـیده  و مفیدبودن را داشته باشد. اگر آن خانه

تـوانیم آن را بفروشـیم، قابـل سـکونت و  دلیلی نمـی و به ،است

امـا  ؛آیـد بـه شـمار مـی» ثروت«ری باشد، این دارایی بردا بهره

هـای دیگـر  زمانی سرمایه است که بتوانیم آن را به انواع ثـروت
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  .و از آن ارزش بیافرینیمکنیم تبدیل 
ِ

 برای مثال، بتـوانیم دارایـی

 ۀگـذاری کنـیم و از آن بهـر  خود را فروخته و در بورس سرمایه

  اقتصادی ببریم.

ثروت و سرمایه یک هنر است. برخـی این تبدیل دارایی به 

بـرای مثـال،  .و برخـی دیگـر ندارنـد ،ها این هنر را دارند ملت

فروشـیم و بـه  که در کشور ما یک دارایی اسـت، مـی ،نفت را

بـا ایـن  ،کنـیم. سـپس که یک ثروت اسـت، تبـدیل مـی ،دالر

آبی، برای مـا سـود  دلیل کم به ،که امروز ،سازیم دالرها سد می

ایـم. بـه  پس دوباره آن را به دارایی تبدیل کرده ؛ردچندانی ندا

  ایم که با وضعیِت  ای سد ساخته اندازه
ِ

بارش در کشـور، کنونی

 شـود. در درصد ظرفیت پشت سدهای ما آبگیـری مـی ۴۰تنها 

 .سـاختیم قـدر سـد مـی ایم کـه نبایـد ایـن واقع، ما درک نکرده

نیتـی در یـا عقال :شـکال داشـته اسـتجای کار اِ  بنابراین، یک

گیـری آلـوده بـه  یا نظام تصـمیمو ما نبوده،  گیرِی  نظام تصمیم

  است. فساد بوده

جامعۀ خـود، شـهرک  امروزِ  نیازِ  همچنین، سه تا چهار برابرِ 

توانسـتیم بـه سـرمایۀ  ایم. ثروت خود را که مـی صنعتی بنا کرده

مولد تبدیل کنیم، یـا دسـتکم آن را مصـرف کنـیم، بـه دارایـی 

 ،استفاده نیسـتند هایی که اکنون قابل ایم. انبوه سوله تبدیل کرده

ای که فراتـر از نیـاز مـا هسـتند، بـه  های صنعتی و انبوه شهرک

 
ِ

  معنی
ِ

ایـم و  فرودگـاه سـاخته ۶۰سرمایه به دارایی است.  تبدیل

مورد نیز تنها  ۳۰و از این  ،کنیم فرودگاه استفاده می ۳۰فقط از 
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بقیه به انـدازۀ کـافی  ،دارند (یعنیها صرفۀ اقتصادی  آن موردِ  ۲

و  ،فرودگـاه را تـأمین کننـد) های جارِی  پرواز ندارند که هزینه

ظـاهر، مـا فکـر  این به معنای تبدیل سرمایه به دارایی اسـت. بـه

  ،با این کارهـاکه کردیم  می
ِ

خـود را بـه سـرمایه تبـدیل  دارایـی

  در عمـل و بـه ،امـا ؛بـریم کنیم و از آن بهره می می
ِ

 نبـودِ  دلیـل

هایمـان را بـه یـک  مـا، ثـروت سازِی  عقالنیت در نظام تصمیم

 
ِ

  ایم. جدید تبدیل کرده دارایی

 هم افـراد دچـارِ 
ً
  معموال

ِ
  مشـکل

ِ
دارایـی بـه سـرمایه  تبـدیل

هـایش  د کـه بـه دارایـیر و هم جامعه این مشـکل را دا ،هستند

دهد که به سرمایه تبدیل شـوند. در  زند و اجازه نمی آسیب می

ای رخ داده اسـت.  در جامعـۀ مـا چنـین حادثـه ،نخبگان مورد

صـورت  مان را بـه های نخبگان حجم عظیمی از سرمایه ،امروزه

  دارایی درآورده
ِ

مهـاجر در  ایـم. اکنـون چنـدین میلیـون ایرانـی

ها نخبه هسـتند. مـا بـرای  که بخش بزرگی از آن ،خارج داریم

ــرای آن نخبگــان خــود چقــدر خــرج کــرده ــم؟ ب چقــدر هــا  ای

انـد؟  ها چقدر زحمت کشیده ایم؟ خانواده گذاری کرده سرمایه

ها هزینـه کـرده اسـت  دولت چقدر نفت فروخته و در دانشگاه

اند؟ امید بر این بود که بتـوانیم در کشـور  ها آموزش دیده تا این

بنابراین، ثـروت خـود،  .برداری کنیم ها بهره خود از این سرمایه

هایمــان، یعنــی جوانــان  دارایــی یعنــی دالرهــای نفتــی را خــرج

مان کردیم، به امید اینکه به سـرمایه تبـدیل شـوند، ولـی  باهوش

هـا از  و ایـن سـرمایه ،هـا اسـتفاده کنـیم نتوانستیم از این سرمایه
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کشور خارج شدند و دوباره برای ما تبـدیل بـه دارایـی شـدند. 

هـای زیـادی در  بـالیم کـه نخبـه خطا به خـود مـی به ،امروز ،ما

وآمـد  ای که به ایـران رفـت اما نخبه ؛ورهای مختلف داریمکش

های خـود را در ایـران بـه  نداشته باشد و دانش و پول و سرمایه

ای که دانشش در اینجـا سـرریز  کار نگیرد و خرج نکند، نخبه

او هیچ نفعی برای جامعـۀ مـا  نشود و سرمایۀ علمی یا اقتصادِی 

یم ئ. بـین اینکـه بگـو نداشته باشد، یک دارایی است نه سـرمایه

یم دریاچـۀ نمـک داریـم، تفـاوت ئجمشید داریم یا بگـو  تخت

کـه بـرای  ،جمشید یک سرمایه است زیادی وجود دارد. تخت

 یـک دارایـی  ما درآمد تولید می
ً
کند، امـا دریاچـۀ نمـک فعـال

کنـد، هرچنـد شـاید در  است، زیرا برای ما منافعی تولیـد نمـی

  گونه هستند. میننخبگان نیز ه .آینده تولید کند

بنابراین، باید در مورد نخبگان خـود کـاری بکنـیم کـه عـادی 

هـای  ها به نخبـه برای مثال، مراقب باشیم که خانواده .زندگی کنند

نویسـی نکننـد، بـرای  ها را کالس کنکور نام خود آسیب نزنند، آن

کـه و اجازه بـدهیم  ،ها فشار روحی وارد نکنند خواندن به آن درس

و  ،طبیعــی داشــته باشــند. مراقــب الگــوی تغذیــه، ورزشزیســت 

بـه  ،یعنـی ؛هـا نخبـۀ سـالم بماننـد هایمان باشـیم تـا آن تفریح نخبه

در مقابــل،  ،و عصــبی یــا ،افــرادی افســرده، فرســوده، خســته

گیـر تبـدیل نشـوند. دقـت کنـیم کـه  کار، قاچاقچی و باج خالف

تری تبـدیل ای به یک جامعۀ مافیایی یـا گانگسـ هنگامی که جامعه

هـای آن جامعـه هسـتند کـه مافیـا و گانگسـتر  شود، ایـن نخبـه می
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های عادی نیستند. فـالن فـردی کـه چنـدهزار  ها آدم شوند؛ آن می

کند، یک نخبه است، اما جامعـۀ  میلیارد پول کشور را اختالس می

کـه ایـن فـرد تشـخیص بدهـد کـه است ما شرایطی را ایجاد کرده 

و چـون  ،شدن این است که اختالس کندبهترین مسیر برای پولدار 

  کند. نخبه است، راهکار آن را نیز پیدا می

خـواه در  ـ مـان بنابراین، مهمترین وظیفۀ ما در برابر نخبگان

 
ِ

ایـن  ـ گـذار عمـومی شخصی و خواه در مقام سیاسـت زندگی

 گـذارِی  کـه سـرمایه ،مـان است که مراقب باشیم کـه نخبگـان

بـدتر از آن، بـه  ،دوباره به دارایی و کنیم، ها می زیادی برای آن

طـور بسـیار  واقـع، بـه یک عنصر ضدارزش تبـدیل نشـوند. در

 «گونه تعریـف کـرد:  را این» توسعه«توان  می ،خالصه
ِ

 توانـایی

یک جامعه برای تبـدیل دارایـی بـه ثـروت و تبـدیل ثـروت بـه 

 در «بـه بیـان دیگـر، ». سرمایه
ِ

یـک جامعـه در تبـدیل  توانـایی

و تبـدیل نیروهـای نخبـه بـه  ،نیروهای پخمه به نیروهـای نخبـه

 به آفرین،  کارشناسان و مدیران تحول
ِ

اصلی مـورد  همان توانایی

  نیاز است که به شکل
ِ
توسعۀ یک کشـور  فرایندِ  گیری و تسریع

که اگر کشور انباشته از انواع منـابع،  درحالی ؛»کند کمک می

باشد، هنگامی که این توانایی در جامعه نباشـد،  مانند نفت، نیز

تمام آن منابع را مصرف و نابود خواهد کرد و هرگـز بـه توسـعه 

  نخواهد رسید.
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  و خردمندی ،عقالنیت ،عقل

و  ،الزم اســت کــه تفــاوت بهــرۀ هوشــی، عقالنیــت ،در اینجــا

خردمندی را توضیح دهیم تا مشخص شود که ما از چه لحـاظ 

هـایی تمرکـز  و تنهـا بـر چـه جنبـه ،ایـمزدههـا آسـیب  به نخبـه

  داشته
ِ

  ایم. داشتن
ِ

  بهرۀ هوشی
ِ

و  ،عقالنـی رفتـارِ  بـاال بـا داشـتن

کـردن نیـز بـا خردمندانـه رفتـار کـردن متفـاوت  رفتار عقالنی

  ۀاست. بسیاری از افراد بهر 
ِ

باالیی دارند، ولـی عقالنـی  هوشی

ارنـد، ولـی عقالنـی د یکنند. افراد زیادی نیز رفتـار رفتار نمی

کـردیم کـه  کننـد. مـا بایـد کمـک مـی خردمندانه رفتـار نمـی

هوشی عبور کرده و بـه عقالنیـت و سـپس  ۀهایمان از بهر  نخبه

به خردمندی برسند، اما این قسمت را رها کرده و فکـر کـردیم 

کـه بـرای  هوشـی را شـکوفا کنـیم؛ درحـالی ۀکه تنها باید بهـر 

 
ِ

  ۀیافته، بهر  یک جامعۀ رضایتمند و توسعه داشتن
ِ

خیلـی  هوشـی

آفـرین  تواننـد توسـعه های متوسط نیز می آدم ؛باالیی الزم نیست

و سپس به خردمنـدی  ،شوند، به شرطی که عقالنی رفتار کنند

  دست یابند.

  ،در زبـان انگلیسـی ،و خردمنـدی ،عقـل، عقالنیـت
ِ

 معــانی

 متمایزی دارند. ما
ً
 رفتار کردن و» ُعقالیی«بین  ،در ایران ،کامال

 و ایـن تصـورِ  ،شـویم رفتار کردن تمـایزی قائـل نمـی» عقالنی«

طـور طبیعـی،  را داریم که افرادی که باهوش هستند، به »اشتباه«

ــایی» عقــل«عاقــل نیــز هســتند.  و یــک  ،یــک داده، یــک توان

که از زمان تولد انسان با او است. به همین دلیـل،  ،موهبت است
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گفتـه  »حیـوان عاقـل« یـا »حیوان ناطق«، طور کلی به انسان، به

  ،در اینجا ،شود. نطق می
ِ

سخنگوبودن نیسـت، بلکـه بـه  به معنی

 
ِ

حتـی افـراد دیوانـه نیـز  ،قدرت منطقی بـودن اسـت؛ یعنـی معنی

ها نیز ظرفیت رفتار عقالنی را دارند،  حیوان ناطق هستند، زیرا آن

تحت تـأثیر  ،تر است، یا ینئدر مقایسه با بقیه، پا ،اما این ظرفیت یا

پریشـی، در حاشـیه قـرار گرفتـه  اختالالت هورمونی و غلبۀ روان

بسیاری از ارتباطـات تواند  میفرد دیوانه نیز  ،باالخره ،است، زیرا

توانـد در  می ،به همین دلیل ،و ،ها برقرار کند بین پدیدهرا منطقی 

 ئگو  رو، می ازاین میان عاقالن زندگی کند.
ِ

 نگـاهِ  یم عقل توانـایی

 ؛کیو ضـریب ایـن توانـایی اسـت و آی ،ها است طقی به پدیدهمن

یم رایانۀ ما سیستم عامل دارد و اگر سیستم عامـل ئمثل اینکه بگو 

 نمی
ً
تواند محاسبه کند. عقـل سیسـتم عـاملی  نداشته باشد، اصال

کیــو ورژن ایــن  و آی ،اســت کــه روی مغــز انســان ســوار اســت

عقــل اســت، امــا کیــو ورژن  بنــابراین، آی .سیسـتم عامــل اســت

عامـل ربطـی نـدارد؛ عقالنیـت  سیسـتِم  عقالنیت بـه ایـن ورژِن 

ای مفیـد  گونه هنگامی مطرح است که از عقل (سیستم عامل) به

تـوان بـرای بـازی  شود. از سیستم عامل رایانه هم مـی استفاده می

ــرای امــور محاســباتی و  و هــم مــی ،اســتفاده کــرد ــوان آن را ب ت

 .و مسـائل را از طریــق آن حـل کــردنویسـی بــه کـار بــرد  برنامـه

کیـو  بنابراین، ما روی مغزمان سیستم عامـل عقـل را بـا ورژن آی

داریم، اما عقالنیـت یعنـی اینکـه چگونـه از ایـن سیسـتم عامـل 

  ،خــوب، درســت، مفیــد
ِ
نیازهایمــان اســتفاده  و در راســتای رفــع
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تـاریخی اسـت، امـا عقـل و ـ  ای اجتماعی کنیم. عقالنیت پدیده

 پدیدهکیو  آی
ً
 ،شـوند؛ هرچنـد هایی فیزیولوژیک تلقی می عمدتا

معلوم شده است که تا دو یا حتی سه سـالگی  ،های اخیر در دهه

کیـوی او را  گـذاری کـرد و آی توان روی کودک سرمایه می ،نیز

 پدیده اما آی ؛باال برد
ً
ای ژنتیـک اسـت. اینکـه گفتـه  کیو عمدتا

 ریخی است، به ایـن معنـاتاـ  اجتماعی ای هشود عقالنیت پدید می

 ا
ِ

عقالنیـت بـه ایـن امـر بسـتگی  گیـرِی  شکل ست که چگونگی

ای زیسـت کـرده و چـه  دارد که فرد در چه خانواده و چه جامعه

  نظام ارزشی
ِ

بنـابراین،  .او تعریـف شـده اسـت ای بـرای زنـدگی

ها در یـک جامعـه عقالنـی باشـند و  ممکن است بعضی تصمیم

شـند. در واقـع، هنگـام حـل یـک در جامعۀ دیگری عقالنـی نبا

 
ِ

کنـیم. هرچـه ورژن  خود استفاده مـی معادلۀ ریاضی از قوۀ عقل

تـر  باالتر باشد، این معادلـه را سـریع ،کیوی ما قوۀ عقل، یعنی آی

ای بـرای  امـا زمـانی کـه در مـورد انتخـاب خانـه ؛کنـیم حل می

کـه  ،شود گیریم، عقالنیت ما وارد عمل می سکونت تصمیم می

  تاریخی و اجتماعی نیز بر آن سایه افکنده است. مالحظات

ــا صــرف هزینــۀ  واقــع، عقالنیــت کمــک مــی در کنــد کــه ب

کیو در راستای رسـیدن بـه اهـداف خـود اسـتفاده  کمتری، از آی

کیـوی  کسی که از آی .کیو معطوف به حل مسئله است کنیم. آی

خـوبی تحلیـل کنـد و مسـائل را  تواند به باالیی برخوردار است، می

کند که چگونـه از ایـن توانـایی  حل نماید، ولی عقالنیت تعیین می

ــر اســتفاده شــود. آی ــه شــما  در یــک نظــام اجتمــاعی بهت ــو ب کی
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کـه عقالنیـت  گوید که چگونه قفل بانک را باز کنید؛ درحالی می

گوید که از این توانایی استفاده کنیـد یـا نکنیـد؛ برایتـان  به شما می

تـان  تـان اسـت یـا بـه صـالح صـالح مفید است یا مفید نیست؛ بـه

کیـو را  آی کند که توانمنـدِی  بنابراین، عقالنیت کمک می .نیست

کنـد  در بستر اجتماعی بهتر به کار بگیریم. جامعه به ما کمک می

تـدریج و در طـول  بـه ،و خـانواده ،که این تحلیـل را داشـته باشـیم

تیـار مـا از طریق آموزش غیرمستقیم، ابزارهای آن را در اخ ،زندگی

  دهد. ازاین قرار می
ِ

کـه  ،اجتماعی اسـت رو، عقالنیت یک توانایی

  کیو سوار است. بر آی

خردمندی هنگامی مطرح اسـت کـه بتـوان بـه کمـک  ،اما

ای استفاده کنیم که هم خود  گونه از عقالنیت خود به ،کیو آی

از زنــدگی و حضـور در کــل هســتی احســاس  ،و هـم دیگــران

مـان را از دسـت دادیـم  شیم. اگر پـولرضایت بیشتری داشته با

و اگر رتبـه و مقـام خـود را از دسـت  ،احساس آشفتگی نکنیم

 بنابراین، خردمندی بـا معنـادارِی  .دادیم احساس نابودی نکنیم

 
ِ

 گوید به این ترتیب، خردمندی به ما می .ما همراه است زندگی

گوید کـه اکنـون کـه  درست است که عقالنیت به شما می که

  تان گرفتار بدهی رقیب
ِ

کمرشـکنی اسـت، فرصـت  های بانکی

 
ِ

کاالهایتان، رقیب را در بازار  قیمِت  مناسبی است که با کاهش

کند که روشـی را انتخـاب  کیو کمک می و آی ،به زمین بزنید

  ؛تر انجام دهید هزینه تر و کم کنید که این کار را سریع
ً
اما الزامـا

ا زیست بهتری نداریم. با این کار در بلندمدت رضایت بیشتر ی
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 رضـایت بیشـتری  با این کار، سود بیشتری می
ً
بریم، ولی الزامـا

  نخواهیم داشت.

گوید کـه چگونـه  طور خالصه، عقالنیت به ما می به ،پس

و چگونـه موقعیـت خـود را در  ،منفعت بیشتری کسـب کنـیم

هـای انجـام ایـن کـار را  کیو ابزار و راه و آی ،جامعه باال ببریم

  ،ولی ؛کند کشف می برای ما
ً
خردمندی این اسـت کـه اصـوال

چه کاری انجـام دهـیم و چگونـه زنـدگی کنـیم کـه در بسـتر 

  ،هستی
ِ

بیشـتری داشـته  رضایِت  خود احساِس  بتوانیم از زندگی

دهـد، ولـی خردمنـدی بـه مـا  باشیم. عقالنیت به مـا رفـاه مـی

رو،  ازاین .گوید که چگونه در هستی، رضایت کسب کنیم می

ای که باید به فرزندان نخبۀ خود یاد بدهیم ایـن اسـت کـه  نکته

و عقالنیـت  ،کیوی خود را بر بستر عقالنیت چگونه بتوانند آی

را بر بستر خردمندی بنشانند. اگر این نکته را آمـوزش نـدهیم، 

ــا آی افــرادِ  ــاال، در مســیرِ  ب ــِت  کیــوی ب ــران رقاب ــرار  وی گــری ق

  زنند. می گیرند و به خودشان و دیگران آسیب می

  هوشمندی و خرسندی

(ص) شنیدم و همیشه بـا  ها پیش، حدیثی را از پیامبر اکرم سال

 از پیـامبر(ص)  خود فکر مـی
ً
کـردم کـه ایـن حـدیث احتمـاال

انـد:  نیست. حدیث این اسـت کـه پیـامبر اکـرم (ص) فرمـوده

اکثـر اهـل بهشـت ابلهـان « ،یعنـی ؛»اکثر اهـل الجنـه، البلـه«

در تفاسـیر  ،خـورد. البتـه با شنیدن آن ابتدا آدم جا می». هستند
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و  ،خـردان نیسـت بـه معنـی کـم» الُبله« ،اند که در اینجا نوشته

گیرنـد و  منظور از آن کسانی است کـه کـار دنیـا را سـاده مـی

ای که مـا در فارسـی بـه  همان ویژگی ،یعنی ؛گیرند جدی نمی

» سـاده«یم کسی ئگو  یم. هنگامی که میئگو  می» سادگی«آن 

 
ِ

ین اسـت، بلکـه ئاو پا است، به معنی این نیست که بهرۀ هوشی

گذرد  به این معنا است که زودباور است و راحت از مسائل می

گیرنـد، او جـدی  و بسیاری از چیزهایی را که بقیـه جـدی مـی

 کـه بقیـه را ،برای مثال، فـالن سـخن و فـالن رفتـار .گیرد نمی

  گذرد. کند، برای او مهم نیست و از آن ساده می ناراحت می

 
ِ

یک رسالۀ کارشناسـی ارشـد را بـه  چندی پیش، راهنمایی

 «که موضـوع آن  ،عهده داشتم
ِ

درجـۀ عقالنیـت یـک  بررسـی

 ،بود. در پایان آن رساله» نمونه از دانشجویان دانشگاه اصفهان

 ایــن حــدیث بســیار درســت اســت. ا
ً
ــا ــافتم کــه اتفاق گــر دری

و عقالنیت بر بستر خردمنـدی  ،کیوی باال بر بستر عقالنیت آی

و به همـین دلیـل  ،شود گر تبدیل می ننشیند، به یک ابزار ویران

است که بسیاری از نخبگان ما از شرایط راضـی نیسـتند، زیـرا 

 
ِ

تر و بهتر از دیگران  ها باال است و مسائل را دقیق آن بهرۀ هوشی

گیرنـد و  هـا را جـدی مـی کننـد و آن فهمنـد و تحلیـل مـی می

ــی ــار آن نم ــت از کن ــد راح ــد توانن ــور کنن ــا عب ــابراین،  .ه بن

، همواره خود را با  .شوند خاطر یا حتی وارد تنش می آزرده
ً
مثال

بهـرۀ هوشـی مـن،  کـه گوینـد کننـد و مـی دیگران مقایسه مـی

مدرک من، و ... باالتر از فالنی است، اما مدل ماشین و خانـۀ 
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و همـواره در رقابـت  ،ر بهتر از ماشین و خانۀ من اسـتاو بسیا

گاهی نیـز  .زند ها آسیب می با دیگران هستند و این مسئله به آن

و ممکن اسـت  ،شوند که این تفاوت را جبران کنند وسوسه می

یک فرد  ،در واقع ،ای بگیرند. قاچاقچی های پرمخاطره تصمیم

ودش را مقایسـه کیوی باال است. این فرد هنگامی کـه خـ با آی

هایش، امکانات  کند که با توجه به قابلیت کند، احساس می می

 
ِ

رود کـه  رو، به این سو مـی ازاین .مناسبی ندارد کافی و زندگی

گری به کار گیرد تا از کشور  هایش را در مسیر ویران توانمندی

مهاجرت کنـد. ایـن فـرد آرزوهـای خـود را در جـای دیگـری 

ست. این فرد هنگامی که به کشور انیز گونه  همینکه  ،بیند می

  ،رود، از شـرایط راضـی خواهـد بـود. آنجـا دیگری مـی
ً
الزامـا

و اگـر  ،رفاهش باالتر از اینجا نیست، اما رضایتش باالتر اسـت

و  ،سـرخورده، افسـرده ،نتواند از کشـور بـرود، پـس از مـدتی

(ص) بـه چنـین  بنابراین، آن حدیث پیـامبر .شود گیر می گوشه

  ،یعنی ؛شرایطی در فرد اشاره دارد
ِ

باالتری  هرچه ما بهرۀ هوشی

و این امر ممکن  ،داشته باشیم، انتظارمان از زندگی باالتر است

ــه ،اســت ــه ب ــالقوه، عــاملی باشــد کــه مــا را ب ســوی  صــورت ب

سـوی انتخـاب  بـه ،در نتیجه ،ناخرسندی از وضع موجودمان و

  های خطرناک بکشاند. گزینه

که گرفتار اقتصـادی  ،در کشور ما ،مین دلیلبه ه ،در واقع

ناکارآمـد و  ای سرشار از مشکل، نظام ادارِی  زده، جامعه بحران

  ،فاسد
ِ

ناپـذیر  بسیار بسـته و متصـلب و انعطـاف و نظام سیاسی
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و  ،شـوند است، نخبگان زودتر از دیگران خسته و فرسـوده مـی

 یکـی از 
ً
ایـن چون توان تحمل ایـن شـرایط را ندارنـد، معمـوال

کنند: یـا در مسـیرهای غیراخالقـی و  ها را انتخاب می وضعیت

 قاچاقچی می ،افتند غیرعادی می
ً
شوند یـا اسـکناس جعـل  مثال

دارنـد و از  یا تمام سرمایۀ دانش و تجربۀ خود را برمی ،کنند می

 .شـوند و منـزوی مـی ،نشـین یا افسـرده، خانـه ،روند کشور می

فراوانی را صرف تولیـد  انرژِی  هزینه و ،از یک سو ،بنابراین، ما

از سـوی دیگـر، ایـن تولیـد انبـوه بـه  ،و ،کنـیم انبوه نخبـه مـی

  ارزش
ِ

سـت کـه حـدیث یادشـده ا انجامد. اینجا انبوه نمی زایی

  کند. معنی پیدا می

فردی که نخبه است، به این دلیـل  ،شناختی نیز از نظر روان

 
ِ

  که توانایی
ِ

باالیی دارد، در رقابت با دیگران  فکری و محاسباتی

کنـد  کسی که اشتباه مـی گیرد، به هر افتد، از همه نکته می می

 می تذکر می
ً
خواهد نفر اول باشد، گذشت ندارد یـا  دهد، حتما

 در رقابِت 
ً
های زیسـتن نیکـو،  و فرصت ،افتد زا می آسیب اصال

  دهد. و خردمندانه را از دست می ،عقالنی

دانـم  ه دکتر شریعتی مطرح اسـت (نمـیقولی منسوب ب نقل

 از ایشان است یا نه) که در دعایی می
ً
بـه  ،خـدایا«گوید:  واقعا

قدر خریت هم به مـن  آن ،حال درعین ،من خیلی عقل بده، اما

و گرنـه  ،بقال و نانوا و قصـاب نشـوم بده که متوجه فریبکارِی 

یـن ا». رود ایـن و آن هـدر مـی عمرم بر سر مبارزه با فریبکارِی 

 
ِ

چیز و  مان به همه هنگامی که حواس .بسیار درستی است سخن
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شـود.  ست کـه نـابود مـیا های ما گاه فرصت جا باشد، آن همه

 
ِ

من صرف این شود که مراقب باشم کاله سرم  اگر تمام زندگی

مـان  بنابراین، گاهی خیلی حواس !نرود، پس کی زندگی کنم؟

 
ِ

جا  و همه ،فراوانی داریم جمع است، قدرت ذهنی و محاسباتی

اما این مراقبت تا چـه زمـانی و بـه چـه  ؛چیز هستیم مراقب همه

قیمتی است؟ پس من کی زندگی کنم؟ کی خودم باشم؟ کی 

لذت ببرم؟ کی عادی باشم؟ کی زیست انسانی داشـته باشـم؟ 

و رقابـت، از خـانواده  ،مسـابقه ،گـری این تمرین برای حساب

کنـد و  آموزشـی آن را تشـدید مـیشـود و بعـد نظـام  شروع می

کـم از یـک  اندازد که کـم های ما را در مسیری می سپس نخبه

ها باید قابلیت زندگی در یـک  شوند. آن زیست طبیعی دور می

ــد ــب کنن ــانی را کس ــیط انس ــب  ؛مح ــه فری ــامی ک ــد هنگ بای

  می
ِ

  خورند، توانایی
ِ

  روحی
ِ

دیگران را نیز داشته  فریبکارِی  تحمل

  ،باشند
ً
اگر این فریب از سوی شریک بوده اسـت، بایـد و مثال

هـای مـا اگـر  ولی نخبـه ؛بتوانند همچنان شراکت را ادامه دهند

اگـر  ؛دهنـد در یک شراکت فریب بخورند، دیگـر ادامـه نمـی

ــدتی در اداره ــا  م ــار را ره ــۀ ک ــوند، زود ادام ــرگردان ش ای س

خواهنـد از  اگـر نظـام سیاسـی آزادی نـداد، زود مـی ؛کنند می

  و ... . ،بروندکشور 
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  منفعت یا رضایت؟ 

ــر ــد، آی ب ــرح ش ــه مط ــاس آنچ ــو راه اس ــل کی ــت ح و  محور اس

محـور اسـت.  خردمنـدی رضـایت ،ولی ؛محور عقالنیت منفعت

در چنـدین  ،اگر به قـرآن کـریم مراجعـه کنـیم، خداونـد متعـال

  .دربارۀ پیامبران کلمۀ حکمت را به کار برده است ،نوبت
ً
 ،مـثال

ــاد ــورۀ ص ــۀ ( در س ــی )،۲۰آی ــی م ــورد داوود نب ــد در م  :فرمای

َمۀ َوآَتْیَناهُ «
ْ
ِحک

ْ
ـاِب  ال

َ
ِخط

ْ
 ال

َ
ْصـل

َ
 بـه او حکمـت و داورِی « :»َوف

فرمایـــد:  یـــا در مـــورد عیســـی مـــی ؛»بخـــش دادیـــم فیصـــله

ُمُهـُم «
ّ
َمــۀ ُیَعِل

ْ
ِحک

ْ
ِکَتـاَب َوال

ْ
خـدا بــه او کتـاب و حکمــت « :»ال

هـا  گویـد بـه آن نمی بینیم که ). می۴۸عمران، آیۀ  (آل» آموزد می

 ؛هـا حکمـت دادیـم گویـد بـه آن می ؛یا هوش دادیم ،عقل، علم

ها دادیـم کـه بتواننـد در هسـتی یـک  هایی به آن توانمندی ،یعنی

 
ِ

طبیعـی و رضـایتمندانه داشـته باشـند. بـه همـین  زیست انسـانی

بینید که هیچ پیامبری در ناز و نعمت و آرامـش بـزرگ  می ،دلیل

شـوند.  های زندگی بزرگ می پیامبران در متن دشواریشود.  نمی

 ،یعنــی ؛هـا هسـتند آنـان چوپـان، نجـار، بازرگـان، یـا نظـایر ایـن

 ،هـایی عـادی باشـند هایی با شرایط زیستی عـادی، تـا انسـان آدم

 ؛تواننـد وظیفـۀ خـود را انجـام دهنـد وگرنه در شرایط دشوار نمی

خطیری بدهنـد، هنگامی که قرار است به کسی مأموریت  ،یعنی

از لحـاظ زیسـتی، عـادی و طبیعـی پـرورش دهنـد تـا  ،باید او را

 
ِ

آل شکل نگیرد. در این صورت اسـت  ها ذهنی و ایده آن زندگی

توانند کارهای بزرگی انجام دهنـد. بـه نظـر مـن، بـه  ها می که آن
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ِ

  ؛پیامبران باال بـوده اسـت احتمال بسیار زیاد، بهرۀ هوشی
ً
قاعـدتا

  باشد، ولی ما از این موضوع خبری نداریم.گونه  باید این

اگر من نتوانم در سطح فردی آدم مـوفقی باشـم،  ،در واقع

 نمی
ً
توانم منافع اجتماعی را تأمین کنم. این است که باید  الزاما

پایۀ زندگی بر خردمندی گذاشته شود، بعد عقالنیـت در بسـتر 

و سـپس هـوش بـر بسـتر عقالنیـت قـرار  ،خردمندی کار کند

ــی و  ــام آموزش ــه در نظ ــت ک ــمتی اس ــان قس ــن هم ــرد. ای گی

گذاری ما برای نخبگان، از آن غفلت شده است. تمام  سیاست

 
ِ

بر پایۀ تقویت  ،های تیزهوشان ما ما و تمام مدرسه نظام آموزشی

کیـوی افـراد سـازماندهی شـده  و استفادۀ کامل از ظرفیـت آی

محصـوالتی اجتمـاعی  ،خردمنـدی، هـر دو است. عقالنیت و

مان  ای که ما دور فرزندان و نظام اجتماعی و خانوادگی ،هستند

ها به عقالنیت و خردمنـدی  کند که آن چینیم، مشخص می می

  آن ها یا جداکردِن  نخبه کردِن  رسند یا نه. ایزوله می
ِ

 ها از زنـدگی

ه یـک هـا بـ شـود کـه آن های عادی، مانع این می طبیعی و بچه

ســاختار عقالنــی و خردمندانــۀ طبیعــی دســت یابنــد و زیســت 

 
ِ

  طبیعی را تمرین کنند. به همین دلیل، در آن انسانی
ً
هـا معمـوال

گیـرد کـه نبایـد  هایی شکل مـی و نگرانی ،ها، انتظارات عادت

گذارد کـه  ها نمی ها و انتظارات و نگرانی و همین عادت ،باشد

برای مثال، یک  .اشته باشندبا دیگران سازش و تعامل سازنده د

بینید که ده بیست مورد نوآوری دارد و زمانی که به  نخبه را می

اگـر «دهـد:  کنی، پاسخ می ها را ثبت نمی گویند چرا آن او می
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؛ »دزدنـد هـا را مـی رود و بقیـه آن هـا لـو مـی ثبت کنم آن ایده

  اشتراک نکردن و به با ثبت ،که او درحالی
ِ

هـایش،  ایده نگذاشتن

دهـد. بـه  ها فرصت تحقـق نمـی کند و به آن ها را حبس می آن

توانـد بفهمـد یـا  این سبب که زیست عادی نداشته است، نمـی

هـایش را  بپذیرید که باالخره طبیعی اسـت کـه برخـی از ایـده

شـود کـه  این امکان فراهم مـی ،در عوض ،دیگران بدزدند، اما

د یـک زیسـت ها عملیاتی و اجرا شوند. اگـر ایـن فـر  بقیۀ ایده

 
ِ

فهمیــد کــه جامعــه جــای  داشــت، مــی طبیعــی مــی اجتمــاعی

و باید ده بار زمـین بخـورد تـا بتوانـد  ،شکست و پیروزی است

  یک بار پیروز شود.

کـــه بـــر ســـر ســـدها و ســـایر را بنـــابراین، مـــا همـــان بالیـــی 

های خود را در سـدها  سرمایه ،یعنی ـ ایم های خود آورده دارایی

اسـتفاده  هـا بـدون بزرگی از ظرفیت آن ایم و اکنون بخش ریخته

  بـر سـر دارایـی ـ مانـده اسـت
ِ

 ؛ایـم آوردهنیـز خـود  هـای نخبگـی

خـود  بیش از حد نامناسب برای نخبگـاِن  گذارِی  سرمایه ،یعنی

ایـم.  ها را به افرادی غیرطبیعی تبدیل کـرده کرده و در عمل آن

 اش عادالنـه نبـود. حمایت از نخبگان کلمۀ حقی بود که شیوه

هـایی بـا  های ما زمانی مفید و مؤثر خواهند بـود کـه نخبـه نخبه

نخبۀ عادی و طبیعی الزم داریم نـه  ،یعنی ؛زیست عادی باشند

  نخبۀ غیرعادی.
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  »بودن«است نه » شدن«نخبگی 

است نـه یـک وضـعیت » شدنی«در واقع، نخبگی یک فرایند 

نخبه  اینکه یم ئنخبگی باید پدید بیاید. ما نباید بگو ». بودنی«

نظر نگیرید تا کسی را کـه ایـن  است. نخبگی را یک بودن در

ها را دارد نخبه بدانید! نخبگـی (ویژگـی یـا فراینـدی)  شاخص

شــدنی، یعنــی پدیدآمــدنی اســت؛ بنــابراین، حتــی فــردی کــه 

ما نباید پایـۀ  ،یعنی ؛تواند نخبه شود ینی دارد نیز میئکیوی پا آی

باید مبنـای نخبگـی را بـر  کیو بگذاریم، بلکه نخبگی را بر آی

عنـوان  بـه .گیرنـد هایی قرار دهیم که شکل می مجموعۀ توانایی

هـا از ابتـدا  ، آن»شـدند«مثال، بیل گیتس یا استیو جـابز نخبـه 

و  ،نخبه نبودند. هر دو تحصیل دانشگاهی را ناتمام رها کردنـد

 نبایـد نخبـه باشـد.  کسی که دانشگاه را ترک می
ً
کند، قاعـدتا

ها را در کنـار هـم داشـتند کـه  از توانایی ای ها مجموعه ولی آن

ها باال بود، نخبه  کیوی آن نخبه شدند، نه اینکه از اول چون آی

بـار زمـین  بار شکست خورد، چنـدین بودند. استیو جابز چندین

های دیگری داشـت  خورد، ولی دوباره بلند شد. وی توانمندی

ــه کمــک آی ــد و توانســت در ا کــه ب ــوی او آم ــد کی ــن فراین ی

شدن موفق شود. ما باید نخبگی را بـه یـک فراینـد تبـدیل  نخبه

  یک حادثه.به یک تصویر یا به کنیم نه 

و حکومـت شـروع  ،موضوع از خانواده، نظام آموزشی ،البته

شود و بعدها در نظام  خطاها از خانواده شروع می ،یعنی ؛شود می

ضـیح دادم. یابـد. نظـام آموزشـی را پیشـتر تو  آموزشی ادامـه مـی
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کند کـه  خطای خانواده نیز این است که پس از اینکه کشف می

ــه ــدی دارد، ب ــک توانمن ــدش ی ــر آن  فرزن ــت او را ب حــدی زیس

    شود. اش می کند که باعث نابودی توانمندی متمرکز می

  سطوح آگاهی

گـــاهی اســـت. علـــم و  در واقـــع، خردمنـــدی بـــاالترین ســـطح آ

هـا  تـر از همـۀ آن ینئو پا ،های بعدی قرار دارند اطالعات در رتبه

اطالعــات » هـا داده. «دارنـد، یعنـی آمـار و اخبــار قـرار »هـا داده«

ایـن  خورنـد. تنهـایی بـه هـیچ دردی نمـی منفردی هستند کـه بـه

شیشه پر از آب است، اینجا یـک سـیب وجـود دارد، دمـا االن 

درجه است، دیروز فالن حادثه رخ داد، فالن بازیکن چنـد  ۲۸

های منفرد هسـتند. ایـن  و نظایر این موارد، داده ،گل زده است

های منفرد زمـانی مفیـد هسـتند کـه بـه اطالعـات تبـدیل  داده

 ای بـه تـازه» اطـالع«هـا  پـردازش شـوند و از آن ،یعنـی ؛شوند

هـایی را  کند و داده دست آید. مأمور از خانوارها آمارگیری می

فـراوری هـا در مرکـز آمـار  ایـن داده ،سـپس ؛آورد به دست می

  ،شوند و می
ً
درصد جمعیـت  ۸۰رسند که  به این نتیجه می ،مثال

، و آموختۀ دانشـگاهی داریـم انشداین تعداد  ،ما باسواد هستند

های حاصـل از آمـارگیری را بـه اطالعـات  واقع، داده در ... .

اگر اطالعات در ربط منطقـی و علـت  ،ایم. سپس تبدیل کرده

 ب
ً
 کـه یم ئگـو و معلولی قرار بگیرند، مثال

ِ
هـوا  شـدِن  گـرم عامـل

  .Scienceشود علم یا همان  این امر می ،فالن مسئله است
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هنگامی که این علـم در وجـود مـا بـه رفتـار تبـدیل شـود، 

گفـتن از  دانیم کـه دروغ آید. همۀ ما می وجود می خردمندی به

سـت و ا شناختی، خطا و روان ،نظر اخالقی، شرعی، اجتماعی

ولی باز هـم دروغ  ؛زند شخص در بلندمدت آسیب می به خودِ 

زا اسـت،  گـویی آسـیب این واقعیت کـه دروغ ،یم؛ زیرائگو  می

جذب وجود ما نشده و در وجود ما به خردمندی تبـدیل نشـده 

شود؟ هنگامی کـه بـه  است. چه زمانی به خردمندی تبدیل می

گاه عرق کنیم، به گریه بیفتیم، یـا  محض دروغ گویی، ناخودآ

ست که به خردمندی تبـدیل شـده ا سرخ شویم. این به آن معنا

شناختی نتوانیم دروغ  است. به عبارت دیگر، اگر به لحاظ روان

گویی جذب وجـود مـا شـده  دروغ م، یعنی اینکه بدبودِن ئیبگو 

توانیم گوشت گندیده بخوریم  گونه که نمی همان ،یعنی ؛است

  یم.ئنیم دروغ بگو توا شود، نمی بد می از این کار مان و حال

دانـیم کـه شکسـتن قواعـد  همـۀ مـا مـی ،مثال دیگر اینکـه

مـرور  و رانندگی، غیرقـانونی و غیرعقالنـی اسـت، زیـرا عبـور

هـم برخـی اوقـات کـه  بـاز ،ولـی ؛زنـد عمومی را بـه هـم مـی

برای مثال، اگر  .گذاریم پا می توانیم، قواعد رانندگی را زیر می

و چراغ قرمز شد و بـا آنکـه  شب سر چهارراهی رسیدم من نیمه

گـاه  ای مشاهده نمی پیاده خودروی دیگر یا عابر شـود، ناخودآ

ترمز کردم، این موضوع جذب وجودم شـده  ،شکل ارادی و به

رانندگی در وجود من بـه  قواعدِ  رعایِت  واقع، لزوِم  در ،و ،است

  مرحلۀ خردمندی رسیده است.
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ا بـه اطالعـات ما باید به نخبه بیـاموزیم کـه چگونـه داده ر 

و علـم را  ،و اطالعـات را بـه چـه نحـوی بـه علـم ،تبدیل کند

شـدن بـه او  تا در فرایند نخبـه ،چگونه به خردمندی تبدیل کند

حتی هنگـامی کـه علـم را  ،که ما کمک کرده باشیم؛ درحالی

شناسـی،  های زیسـت دهیم، تنها آخرین نظریه ها یاد می به نخبه

هـا  ورت داده یا اطالعات بـه آنص را به غیرهو  ،فیزیک، شیمی

هـا قـوی  چـون حافظـۀ آن ،یعنی ؛کنیم تا حفظ کنند منتقل می

هرچه داده یا حتی اطالعـات بیشـتری که کنیم  است، فکر می

صـورت یـک  ها را بـه و این نظریه ،به او بدهیم، به نفع او است

برای مثال، اینکه فـالن  ؛داده در ذهنش نگهداری خواهد کرد

این به آن  .نی گفته است و این هم معادلۀ آن استنظریه را فال

گـاهی  معکـوِس  مـان را بـه مسـیرِ  ست که حتی نخبگانا معنا آ

نخبگی این اسـت کـه کمـک کنـیم حتـی  ،اما .ایم سوق داده

ینی دارنـد، در فراینـد عبـور از داده بـه ئکیوی پا کسانی که آی

سوی علم و خردمندی حرکت کنند. اگـر کسـی  اطالعات، به

چه ده بار هم بـه زمـین  مسیر خود به خردمندی برسد، چنان در

  شود. بخورد، باز بلند می

پـیش از اینکـه  ،هـای مـا فرزنـدان خـود را خانواده ،متأسفانه

وارد نظام آمـوزش و پـرورش شـوند، بـه یـک بانـک داده تبـدیل 

ــی ــی م ــظ م ــا را حف ــام بازیگره ــا ن ــان م ــد. کودک ــت  کنن ــد، لغ کنن

هـای قـرآن را  کنند، یـا آیـه شعر حفظ میکنند،  انگلیسی حفظ می

کنـد،  هـا را حفـظ مـی کننـد. هنگـامی کـه کـودکی ایـن حفظ مـی
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کـه ایـن  کند که فرزندش نخبه است؛ درحـالی خانواده تصور می

ــه  ب
ً
ــا ــار دقیق ــه ک ــۀ نخب ــت. منزل ــی اس ــدیل کش ــدِن  تب   ش

ِ
ــایی  توان

و آسـیب  ،مان به ابزار نمـایش بسـیار خطرنـاک اسـت کودکان

 ،از همـان آغـاز ،ما ،یعنی ؛آورد اخالقی نیز به کودک وارد می

(مجری صحنۀ نمایش)  ١دهیم که شومن به کودک آموزش می

  شود تا او را تشویق کنند.

  پرورش مقدم بر آموزش

نظام آموزش و پـرورش نیـز تنهـا ُبعـد آمـوزش را دنبـال کـرده 

 در آن جایی ندارد. پُبعد و  ،است
ً
س از انقـالب پرورش اصوال

  هــدف از واردکــردِن  ،نیــز
ِ

پرورشــی بــه نظــام آموزشــی،  مربــی

به این های انقالبی بود. پرورش  آموزش تعلیمات دینی و ارزش

آموزش کشتی بگیـرد، بـازی  ست که معلم بتواند با دانشا معنا

و از طریــق بــازی و تعامــل و دوســتی بــا  ،کنــد، مــچ بیانــدازد

قویـت کنـد. اگـر معلـم بـه ایـن های او را ت آموز، توانایی دانش

تواند پرورش بدهد. ما برای پـرورش بـه  سطح نرسد، دیگر نمی

و برای آموزش به معلم. تفاوت معلم و مربـی نیاز داریم، مربی 

گویـد  آمـوز مـی گونه توضیح داد: معلم به دانش توان این را می

اگر قصد داری به فالن شهر بروی، از ایـن مسـیر کـه روی که 

آمـوز  مربـی بـه دانـش ،اما ؛توانی بروی دهم، می می نقشه نشان

ام، بیـا  خواهی به فالن شهر بروی، من رفته اگر میکه گوید  می
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گیـرد و بـه شـهر مـورد نظـر  و دسـت او را مـی ،تا با هم برویم

یم ئگو  یم معلم ورزش، بلکه میئگو  نمی ،برد. به همین دلیل می

مربـی در  ،زیـرا ؛و مربـی موسـیقی ،مربی ورزش، مربی رقـص

گیرد، و همان راهی را که خود  نشیند، دستم را می کنار من می

دهد. بر این اسـاس، در آمـوزش  رفته است، به من نیز نشان می

 پرورش نداریم ،مان و پرورش
ً
هـای مـا  که نخبه درحالی ؛اصوال

 نباید آن
ً
بـا  ،هـا را آمـوزش دهـیم. مـا باید پرورش یابند و اصال

ـــوزش ـــد آم ـــتدادن، توانمن ـــت آی ،ی، قابلی ـــوی  و ظرفی کی

مـان را ماننـد یـک  و فرزنـدان ،زنـیم هایمـان را قالـب مـی نخبه

کیـو  هـای اسـتاندارد آی صـورت بلـوک زنـی بـه کارخانۀ بلوک

کیو سیال  که باید کاری بکنیم که این آی آوریم؛ درحالی درمی

ای بـه  کیویی در شرایط خاص و برای نقش ویژه بماند. هر آی

سـوی  مـان را بـه کـه مـا نیروهـای نخبـه درحـالیآیـد؛  کار مـی

 بـا شخصـیت  ،ایم های خاصی برده رشته
ً
که ممکن است اصال

  آنان سازگار نباشد. در
ِ

ناپـذیری  انعطـاف واقع، بلـوک سـیمانی

کیو، بـرای فـروش، بـرای بـازار،  های آی ایم؛ بلوک تولید کرده

المپیادهـا رتبـه یم در ئبرای تولید انبوه، و برای المپیاد، که بگـو 

شناسـیم کـه در کنکـور،  ایم. چه بسیار نخبگـانی را مـی آورده

  رقمی و دورقمی آورده های تک رتبه
ِ

 اند، ولی اکنون نـه زنـدگی

 
ِ

  علمی
ِ

  موفقی دارند و نه زندگی
ِ

سامانی. مـا بـه ایـن  به شخصی

ایـن در  ؛ایـم ها تحت شرایط آزمایشگاهی آسـیب زده توانمندی

های موفقی داشته باشـیم، بایـد  نکه نخبهحالی است که برای ای
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  کاری می
ِ

  کـردیم کـه بـین زنـدگی
ِ

آنـان  شخصـی و اجتمـاعی

  تعادل برقرار شود. کفۀ تـرازو را بـه
ِ

  سـوی زنـدگی
ِ

نخبـه  علمـی

  کم نخبگان و کم ،ایم برده
ِ

شخصی و هـم بـه  مان هم به زندگی

 
ِ

  اند. شان آسیب زده اجتماعی زندگی

  ۲۱نظام آموزشی در قرن 

تعریـف کـرده اسـت  ،ویکـم برای قرن بیست ،ان یونسکوسازم

ــد  ــد ۴کــه نظــام آموزشــی بای ــال کن ــت :هــدف را دنب  ،نخس

، نه اینکه مجبور کند کتابی را حفظ »آموختن را به ما بیاموزد«

یم. باید به مـا یـاد بدهـد کـه ئهایش را اثبات نما کنیم یا فرمول

کــالس چگونــه در هــر شــرایطی بیــاموزیم، نــه اینکــه تنهــا در 

دوم، زیستن را به مـا بیـاموزد، بـه مـا یـاد بدهـد کـه  .بیاموزیم

  چگونه زندگی کنیم و به همۀ ابعادِ 
ِ

 .بـدهیم ءخـود بهـا زندگی

سوم، زیستن با دیگـران را بـه مـا بیـاموزد. مـا بایـد بسـیاری از 

ها را در دانشگاه کسـب کنـیم. دانشـجویان مـا بایـد  توانمندی

 بتوانند در جایگاه شغل
ً
با آرامش و  ،گیرند  ای که قرار می یبعدا

  ،و ،با متانت با دیگران تعامـل برقـرار کننـد
ً
اینکـه  بـدون ،مـثال

ــند ــذیر باش ــد و نقدپ ــد بکنن ــوند، نق ــتپاچه ش ــا ؛دس ــن  ،ام ای

هـا  به آن ؛دهیم ها یاد نمی ها را در نظام آموزشی به آن توانمندی

ز آمـوزیم. بایــد ایـن کــار را ا کـار جمعـی و مشــارکت را نمـی

بـه  ،چهار .دبستان شروع کنیم و در دانشگاه به تکامل برسانیم

 ،یعنی ؛مان به کار گیریم ما بیاموزد که دانش خود را در زیست
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دانش را به ما بیاموزد. این چهـار هـدفی اسـت  کردِن  کاربردی

 
ِ

 .مشـخص کـرده اسـت ۲۱قرن  که یونسکو برای نظام آموزشی

  اید به این سو برود.بنابراین، نظام آموزشی در این قرن ب

این است که گمـان  ،ایم خطای دیگری که ما مرتکب شده

هـا بایـد  هـای خـوبی داریـم، ایـن نخبـه اگر نخبـهکه ایم  کرده

 نخبه کارآفرین نیز باشند؛ درحالی
ً
ها نبایـد کـارآفرین  که اصوال

و  ،باشــند. کــارآفرین خــودش در حــوزۀ دیگــری نخبــه اســت

 نباید  نخبه
ً
کارآفرین باشند، چه برسد به اینکـه های علمی لزوما

سوی کارآفرینی سوق دهیم. نخبۀ علمـی بـودن و  ها را به ما آن

. مـا بایـد بسـتر انـد کارآفرینی دو ویژگی و دو فضـای متفاوت

نخبگان و کارآفرینـان را فـراهم  آشنایی، همسویی، و همکارِی 

هـایی دارد کـه نخبـه  که کـارآفرین ویژگـی کردیم؛ درحالی می

هـایی دارد کـه ممکـن  نخبه ویژگـی ،به همین ترتیب ،و ،ندارد

  است کارآفرین نداشته باشد.

  بندی جمع

جـای تمرکـز  به ،مان در مورد نخبگان ،ما ،خالصۀ مطلب اینکه

باید تـالش  ،ها کیوی آن آی کیو و تالش برای بارورکردِن  بر آی

 ؛یا هوش اجتماعی را در آنان افـزایش دهـیم ١کیو کردیم ای می

ــ ــدرِت  ،ییعن   ارتباطــاِت  ق
ِ

ــرورش دهــیم؛  آن اجتمــاعی ــا را پ ه

خـود را  های فکـرِی  ای که از طریق آن بتوانند توانایی توانمندی
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ها باید بتواننـد  عبارت دیگر، آن در بستر اجتماع بارور کنند. به

 
ِ

  انسانی، توانمندی با یک زیست طبیعی
ِ

خود را به  های شخصی

ای  باید بتواننـد بـا جامعـه های اجتماعی تبدیل کنند. توانمندی

کـش  ورزد و در جاهـایی نیـز نخبـه که از نخبگـان غفلـت مـی

  است، کنار بیایند.

و  ،انـد کـاری کـرده نهادهای مدنی نیز در این عرصـه کـم

 حوزه
ً
انـد کـه شـاید  هایی را بـرای خـود تعریـف کـرده معموال

چندان ضروری، یا دسـتکم اولویـت نخسـت، نبودنـد. بخـش 

 بزرگی از نهاد
ِ

و بخـش  ،مـا نهادهـای دینـی هسـتند های مدنی

کـه مـا در بسـیاری از  ها نهادهای خیریه؛ درحـالی از آن زیادِی 

و به نهادهای خیریـه یـا  ،های دیگر جامعه کاستی داریم بخش

 
ِ

هـای  و عـادت ،ای نیاز داریم کـه نگـاه، بـاور افزاری نرم مدنی

  ها تغییر دهند. رفتاری را در آن حوزه

 کـه اگر قرار است 
ِ

ای طـرح شـود، بایـد  تـازه نظـام نخبگـی

ها بـرای نظـام نخبگـی  نخبه نظامی گفتگومحور باشد. باید خودِ 

از گفتگوی درون ایـن نظـام، راهبـرد و سیاسـت پیـدا کننـد، نـه 

هایی تدوین  سری نخبه یا پخمه سیاست یک ،اینکه از بیرون نظام

حتـی  هـا کمـک کنـیم. گونه به نخبه باید اینکه کنند و بگویند 

ــا  سیاســت گــذاری از درون نظــام نخبگــی را بایــد در گفتگــو ب

هــای نظــام بنــابراین، بــرای بازســازِی  .نخبگــان تشــخیص دهــیم

نخبگـان را  حمایت از نخبگان در کشور، بایـد گفتگـو بـا خـودِ 

  نخبگان را وارد گفتگـو و آسـیب خودِ  ،یعنی ؛آغاز کنیم
ِ

 شناسـی
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ِ

کــه توانســته باشــم نخبگــان در کشــور کنــیم. امیــدوارم  مســائل

بخشی از مسائل حوزۀ نخبگی در کشور را منعکس کنم و گـام 

  مان بردارم. کوچکی در مسیر توقف آسیب به نخبگان

خــاطرۀ  بخــش ســخنم، اجــازه دهیــد یــک عنــوان پایــان بــه

که مربوط به بیست سال پیش اسـت.  ،شخصی را تعریف کنم

 شاگر 
ً
ول یـا دوم ا دفرزند من در سال اول و دوم دبستان معموال

بود. زمانی متوجه شدم که دچار اضـطراب شـده و همیشـه از 

دادن نگران است؛ نگـران اینکـه نمـرۀ  رفتن به مدرسه و امتحان

توانستم بـه او  بیست نیاورد و نکند شاگرد اول نشود. چون نمی

هــای جــایگزینی در  بگــویم کــه بــه مدرســه نــرود و هنــوز راه

م رسید تا او را از اضطراب دسترس نبود، یگانه راهی که به ذهن

ای که خارج کنم، این بود که به او گفتم از این به بعد هر نمره

  .گیرد کمتر از بیست آورد، یک جایزه می
ً
آوردی  ۱۹اگر  ،مثال

آوردی، دو هـزار تومـان  ۱۸گیـری، اگـر  هزار تومان جایزه می

آوردی  ۱۶و اگـر  ،آوردی سـه هـزار تومـان ۱۷گیری، اگر  می

ای  آوردی، هـیچ جـایزه ۱۶اما اگر کمتـر از  ؛ار تومانچهار هز 

گیری. از آن به بعد بود که فرزندم از فشار اضـطراب آزاد  نمی

گفت که بابـا خوشـحالم کـه  شد. او خوشحال بود و به من می

شـوم و در مدرسـه جـایزه  اگر بیسـت بگیـرم، شـاگرد اول مـی

. بـه ایـن گیـرم و اگر بیست نیاورم در خانه جایزه می ،گیرم می

 
ِ

این یـک راهکـار  ،تحصیلی رها شد. البته ترتیب، او از نگرانی

-گونـه شخصی بود، اما باید تالش کنیم که نظام آموزشی را به
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همۀ کودکان کشور از رقابت  ،طورکلیبه ،ای اصالح کنیم که

و اضطراب تحصیلی خارج شوند. نظام آموزشی باید یک نظام 

آموزمحـور باشـد نـه  محـور؛ دانـش محور باشد نه حافظـه رابطه

محـور  محـور؛ خالقیـت محور باشد نه کتـاب محور؛ بازی معلم

محــور؛ و  محــور باشــد نــه نمــره محــور؛ شــادی باشــد نــه مشــق

  محور. فرایندمحور باشد نه امتحان

هایی هستند که مـا بایـد انجـام دهـیم تـا نسـل  ها تالش این

که نخبگان مـا در و امیدوار باشیم  ،آیندۀ ما کمتر آسیب ببینند

  ب جامعه باز کنند.ئآینده بتوانند گرهی از مسائل و مصا
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  ۶۶۴۸۹۴۸۰،  تلفن: ۳۱۷

  باغ کتاب تهران
  تهران: بزرگراه حقانی، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب تهران،

  ۹۶۰۴۵۵۰۰تلفن:  

  فیدیبو 

  ترونیکی کتاب)(فروش الک
www.fidibo.com  

  

 و اجتماعی فرهنگی فروش آثار مؤسسه مطالعات های فروشگاه

  نشانی و تلفن  آثار  فروشمراکز 

   دفتر فروش مؤسسه
سلمان پاک،  ۀکوچ ،یالله استاد نجات ابانیخخیابان انقالب، تهران، 

  ۸۸۸۹۶۷۹۴اول، تلفن: ۀ، طبق۹پالک 

  انی (کتاب مهربان)انتشارات بازرگ
فروردین و منیری جاوید، پالک  ۱۲تهران، خیابان انقالب، بین خیابان 

  ۶۶۴۹۱۵۰۵تلفن:  ۱۳۴۲

  انتشارات اندیشه احسان
، پاساژ فروزنده، طبقه همکف، تهران، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران
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  انتشارات خوارزمی
، ۱۲۶۸فروردین و فخررازی، شماره  ۱۲پاساژ فروزنده، بین خیابان  جنب

  ۶۶۴۰۰۷۰۶، ۶۶۴۰۶۲۷۳تلفن: 

  انتشارات مولی
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کتابفروشی دانشکده علوم 

  اجتماعی دانشگاه تهران

تلفن:   ،، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهرانتهران، پل گیشا 

۶۱۱۱۷۹۵۲ 

  مرکز نشر دانشگاهی 
تهران، خیابان انقالب، چهارراه وصال شیرازی، روبروی سینما سپیده، 

  ۶۶۴۰۴۰۱۱پاساژ خبیری. تلفن: 

  




